
Vähän-Aasian piispantarkastus - Laodikeia 

Laodikeia sijaitsi Fryygian maakunnassa.  

Paavalin apulainen Epafras oli perustanut 

lähekkäin sijaitsevat Laodikeian, Kolossan ja 

Hierapoliin seurakunnat (Kol. 4:13).  Seutu 

oli maanjäristysaluetta.   Kolossalaiskirjeen 

aikoihin Kolossa tuhoutui ja jäi autioksi mutta 

Laodikeian vauras väki rakensi kaupungin 

uudelleen kahdestikin Tiberiuksen ja Neron 

hallitessa Lykos-joen laaksoon.  Kaupunki 

sai nimensä Syyrian kuninkaan Antiokhos 

II:n (k. 246 e.Kr.) puolisosta Laodikestä. 
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 Laodikeian, Hierapoliin ja Kolossan seudulla 

sijaitsi myös Paavalin ystävän Filemonin koti.  

Filemon oli tekemisissä Paavalin työtoverin 

Epafraan kanssa.  Hierapolis oli puolestaan 

evankelista Filippoksen ja hänen profeetta-

tyttäriensä (Apit. 21:8-9) viimeinen asuinpaikka 

Eusebioksen historiassa.  Toisen vuosisadan 

alussa vaikuttamut Papias oli Hierapoliin piispa.  

Kol. 4:16-17 ja Fil. 1:2 perusteella voi päätellä, 

että Arkhippos oli Laodikeian piispa, jonka 

seuraajan aikana asiat siis olivat jo huonommin. 
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 Fryygia oli perinteisesti ollut suuren äiti-

jumaluuden kiihkeän palvonnan seutu.  Kybelen 

kumppani oli kaunis nuorukainen Attis, joka 

kasvillisuuden mukana kuoli ja heräsi eloon 

sadekausien ja kuivien aikojen vaihtelussa.  

Fryygiasta lähti myös liikkeelle toisella 

vuosisadalla montanolaisuuden (Montanos, 

Priska, Maximilla) ekstaattinen liike, jota 

kutsuttiin “uudeksi profetiaksi”. Suhtautuminen 

siihen jakoi kristillisiä seurakuntia Pohjois-

Afrikkaa ja Galliaa myöten.  
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     Kybele ja Attis 
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 3:14: “Aamen, uskollinen ja totinen todistaja” 
(2 kertaa, Jes. 65:16), hepreaksi “Aamen”.  
Kristuksella on Jumalan kaikki nimet VT:sta. 
Opettaessaan hän usein aloitti “Aamen, aamen, 
minä sanon teille …” Israelin Jumalan nimillä 
hän lähestyi nyt kirkkoaan, ei Vähän-Aasian 
synagoogia.  Kumpi siis oli oikea Israel?  Kaiken 
täyttäneenä Jeesus oli sanoin, teoin ja koko 
elämällään todistanut VT:n Jumalan sanan 
todeksi (Ilm. 1:5).  Samalla hän on kaiken 
luomakunnan pää kuten Paavali oli kirjoittanut 
aikaisemmin niille seuduille (Kol.1:15-16).     
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 Hierapoliin, nyk. Pamukkalen, kuumien lähteiden 

vesi lauhtuu Laodikeiaan ehdittyään.  Penseä on 

haaleana ällöttävä.  Oksettavuutta pahentaa sen 

kerskailu (j.17).  VT:ssa Efraimin kerskailu Hoos. 

12:9.  Laodikeia oli niin rikas, ettei se tarvinnut 

Rooman avustusta kaupungin rakentamiseen 

v:n 60/61 tuhon jälkeen.  Myös kristittyjen 

joukossa oli rikkaita.  Kirkko oli varakas.  

Taivaasta katsottuna köyhä Smyrna ja heikko 

Filadelfia kukoistivat paljon paremmin.  5 Moos. 

8:17.  “Autuaita olette te köyhät” (Luuk. 6:20).      
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 Kirkolla oli rikkautta mutta ei Jumalan tykönä 
(kuten rikas “mieletön”,Luuk. 12:21).  Kristus 
neuvoi piispaa ostamaan puhdasta kultaa, 
koeteltua oikeata uskoa (1 Piet. 1:7), valkoiset 
juhlavaatteet vastakohtana kaupungin mustalle 
villakankaalle, eräälle rahan lähteelle, ja silmien 
voidetta, jollaista valmistettiin Laodikeiassa.  
Lahjavanhurskauden vaate oli kadotettu, ja 
hengellinen näkökyky sokeutunut.  Kristus ei 
tahdo, että vastenmielinen kerskuri hukkuisi (j. 
19).  Niin suuri on hänen rakkautensa.  Sen 
kanssa kulkevat nuhteleminen ja kurittaminen. 
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 Kristuksen rakkaus on kiihkeä.  Siihen hän vaatii 
myös Laodikeian kristittyjä, joilta kaikki kiivaus, 
into ja kiihkeä rakkaus oli hiipunut.  Emmekö 
mekin kaihda kaikkea ehdottomuutta, kiihkeyttä 
uskossamme?  Kristus on toisenlainen ja tekee 
toisenlaisiksi. “Minä seison ovella ja kolkutan” 
Korkea Veisu 5:2.5 puhuu tuosta rakkaudesta 
sielua kohtaan.  “Joku” kuka tahansa, joka vain 
kuulee kirjeen sanat on kutsuttu Kristuksen 
kiihkeään rakkauteen ja sen voimasta kiihkeään 
vastarakkauteen, joka sinetöidään yhteisellä 
aterialla (22:17), Herran ehtoollisella. 



Vähän-Aasian piispantarkastus - Laodikeia 



Vähän-Aasian piispantarkastus - Laodikeia 

 “Joka voittaa” (j. 21) uskovien voitto on sama 
kuin Kristuksen voitto.  Se voitto oli tulla ristillä 
teurastetuksi (5:5).  Sama on hänen omiensakin 
(Joh. 16:35).  Tappio maailmassa onkin voitto. 
Se pitää vainojen vuosisatoja kohti kulkevan 
kirkon ymmärtää.  “Istua kanssani 
valtaistuimella”; se, joka istuu taivaassa, on 
osallinen Jeesuksen, yljän, kuninkaanvallasta. 
Miten, se täytyy jättää nähtäväksi perillä.  
“Istunut Isäni kanssa” nousee psalmista 
110:1, joka on eräs keskeinen psalmi UT:ssa 
(Matt. 22:44; 26:64; Ilm. 22:1).    
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Saavu, Immanuel 

1. Oi saavu, saavu Immanuel      3.  Oi saavu, Siinain pyhä, hirmuinen, 

 lunastamaan kansasi Israel,          sä Herra Israelin heimojen. 

 se vangittu ja murheellinen          Toit kansallesi korvessa lain 

 odottamassa päivää Kristuksen      pilvessä, jylinässä salamain. 

 Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel!        Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel! 

 Sinulle saapuu Immanuel.               Sinulle saapuu Immanuel. 

 

2. Oi saavu, saavu taivaan viisaus   4. Oi saavu, juuri Iisain kannosta, 

 ja luomistöiden suuri salaisuus        lyö vihollinen joka ainoa! 

 sä tosi tiedon poluille vie           Näin uskovasi vapauta 

 ja neuvo meille viisauden tie           synnistä, tuomiosta, haudasta. 

 Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel!         Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel!  

 Sinulle saapuu Immanuel.                Sinulle saapuu Immanuel. 

 

 

 



Saavu, Immanuel 

5. Oi saavu, avain suuren Daavidin,   7.  Oi saavu, ikävöity kansojen. 

    aukaise meille portti taivaisiin               Lahjoita sydän, sielu yhteinen. 

    ja sulje meiltä helvetin tie   Yhdistä kansasi, kuningas, 

    ja ohi joka harhapolun vie.   Itseesi, Kristus, Rauhanruhtinas. 

    Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel!  Kerto: Riemuitse nyt, oi Israel! 

    Sinulle saapuu Immanuel.   Sinulle saapuu Immanuel. 

 

6. Oi saavu, aamunkoitto korkea               Luterilaisia virsiä 734. 

    ja tulollasi meidät virvoita    Latinankielinen 1100-luvulta. 

    ja murheen pilvet pois hajoita,    Sävel:ranskalaisesta messusta, 

    kuoleman varjo kauas karkoita.   Muok. Thomas Helmore 1811- 

    Kerto:  Riemuitse nyt, oi Israel!   1890 

    Sinulle saapuu Immanuel.   


